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 Barn- och utbildningsnämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2020-01-28  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 

 
 

Plats och tid Svarvaren, tisdagen den 28 januari 2020 kl 13.00-15.45 

Beslutande Alda Danial   (L) Ordförande 
Ann-Britt Danielsson  (M) Vice ordförande 
Anne-Marie Wahlström  (S) 
Ingela Lager   (S) 
Andreas Rännare  (S) 
Mouna Eskandar (KD) ersätter M. Marić (KD) 
Åse Nicklasson   (SD) 
Kristoffer By   (SD) 
Micael Algotsson  (C) 
 

Ej tjänstgörande ledamöter Claes Jägevall   (L)  
Pernilla  Hagstedt  (S) 
Hampus Borg   (M) 
Ulf  Lindström   (SD) kl 13.00-15.00 
Heinz Barath   (SD) kl 13.00-15.00 
 

Övriga deltagande Eva Gustavsson  Skolchef 
Malena Lundberg  Administrativ chef 
Johan Wernvik   Kvalitetskoordinator §§ 7-9 
Maria Österplan   Repr. Lärarförbundet, kl 13.00-15.00 
Camilla Enoksson  Repr. Lärarförbundet, kl 13.00-15.00 

 
Utses att justera Micael Algotsson (C)   

Justeringens plats och tid Kommunhuset, 2020-01-29 

 

Underskrifter 

Sekreterare  Paragrafer §§ 1-14 

 Malena Lundberg  

Ordförande   

 Alda Danial (L)  

Justerare   

 Micael Algotsson (C)  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Beslutande organ Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-01-28 

Anslagsdatum 2020-01-31 Anslag tas ner 2020-02-24 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset 

Underskrift  

 Malena Lundberg 
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 Dnr 7799  

BUN § 1 Val av justerare 

Beslut 

Micael Algotsson (C) utses, jämte ordförande, till att justera dagens protokoll.      

___________________ 
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 Dnr 7235  

BUN § 2 Godkännande av dagordning 

Beslut 

Dagordningen fastställs i enlighet med upprättat förslag.      

___________________ 
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 Dnr 7279  

BUN § 3 Anmälan av arbetsutskottets protokoll 

Beslut 

Protokollet från sammanträdet med barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den  

14 januari 2020 anmäls och läggs till handlingarna.      

___________________ 
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 Dnr 2020-000022 002 

BUN § 4 Delegeringsärenden och anmälan om 

kränkande behandling nummer 1, 2020 

Beslut 

Redovisade delegeringsbeslut samt anmälda anmälningar från rektor till huvudmannen 

om kränkande behandling, som förtecknas i protokoll den 28 januari 2020, § 4, godkänns.          

Ärendet 

Redovisning av delegeringsbeslut fattade av barn- och utbildningsnämndens 

verksamhetsansvariga samt redovisning av anmälningar från rektor till huvudmannen om 

kränkande behandlingar enligt bifogad förteckning för perioden 1 november till 31 

december 2019. 

Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskott, ordförande 

och tjänstemän i enlighet med nämndens delegeringsordning. 

Dessa beslut ska redovisas till barn- och utbildningsnämnden. Redovisningen innebär inte 

att nämnden omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får nämnden återta 

lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått 

beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.  

 

Beslutsunderlag 

Delegeringsförteckning nummer 1, 2020 från Barn & Utbildning, 2020-01-28      

___________________ 
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 Dnr 2019-000476 05 

BUN § 5 Remiss - Samverkan för barn och ungas 

bästa - överenskommelse mellan Västra 

Götalands Kommuner och Västra 

Götalandsregionen 

Beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningens ställningstagande med bilagor godkänns som barn- 

och utbildningsnämndens remissyttrande på ”Förslag till överenskommelsen mellan 

Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen avseende Samverkan för 

barns och ungas bästa”.     

Ärendet 

Tibro kommun har fått i uppdrag att yttra sig över inkommet förslag till överenskommelse 

mellan Västra Götalands Kommuner och Västra Götalandsregionen (VGR) kring 

samverkan för barn och ungas bästa. 

Syftet med överenskommelsen är att stärka samverkan mellan parterna med 

barnet/ungdomens bästa i centrum. Förslaget omfattar en samlad och gemensam 

överenskommelse mellan VGR och de 49 kommunerna om samarbete kring barn och 

unga som är i behov av samordnade insatser och tvärprofessionell kompetens från 

berörda huvudmän. 

Behovet av stöd, vård och behandling ska fångas upp och tillgodoses hos barn och unga, 

oavsett om de bor med sina vårdnadshavare eller är placerade utanför egna hemmet. 

Tidiga, samordnade insatser ska motverka svåra och komplexa problem senare i livet. 

Inga barn eller ungdomar ska falla mellan stolarna. Denna överenskommelse ska främja 

samarbete mellan berörda verksamheter samt tydliggöra varje parts ansvar för olika 

insatser. 

Under 2018 har två parallella uppdrag om framtagande av överenskommelser angående 

barn och unga i Västra Götaland pågått. Överenskommelse om Trygg och säker vård för 

barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet samt Västbus – Samverkan för barn 

och ungas bästa. I samband med beredningen av de båda förslagen har det under 

arbetets gång blivit allt tydligare att beröringspunkterna mellan uppdragen är många och 

att överenskommelserna skulle vinna på att slås samman till en. Förslag till revidering av 

Västbus - riktlinjer för barn och unga, sändes på remiss under 2018. Synpunkterna är 

beaktade i den sammanslagna överenskommelsen.  
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Arbetsgrupp med företrädare för Västra Götalands kommuner och Västra 

Götalandsregionen har tagit fram det sammanslagna förslaget. Styrgruppen för 

handlingsplan psykisk hälsa (styrgrupp för Västbus revidering) har ställt sig bakom 

förslaget till överenskommelse (9 okt 2019).  

Politiskt samrådsorgan, SRO, har ställt sig bakom att förslaget till överenskommelse 

sänds på remiss till berörda nämnder och styrelser inom VGR och länets 49 kommuner 

samt berörda intresseorganisationer. 

I Tibro kommun har socialförvaltningen och barn och utbildningsförvaltningen berett 

ärendet tillsammans utifrån förvaltningarnas ansvar och den förvaltningsövergripande 

samverkan kommunen har i arbetet som berör barn och unga i behov av insatser och 

tvärprofessionell kompetens. 

Förvaltningen anser att det är viktigt att ta fram en överenskommelse med övergripande 

och gemensamma mål som syftar till att stärka samverkan mellan berörda parter för att 

tillgodose barns och ungas behov av stöd.  Att genom en överenskommelse ge 

förutsättningar för de olika parterna för att tidigt samordna insatser som ska motverka 

svåra och komplexa problem för barn och unga senare i livet. Överenskommelse ska 

främja samarbete mellan berörda verksamheter samt tydliggöra varje parts ansvar för 

olika insatser för att undvika att barn faller mellan stolarna. Både socialförvaltningen och 

barn och utbildningsförvaltningen understryker vikten av detta.  

Förslaget till överenskommelsen innehåller för mycket text, faktafel och oklarheter kring 

flera delar. Det är viktigt att en överenskommelse för att den ska kunna användas och 

kunna följas upp är klar och tydlig. Förvaltningen anser att förslaget till överenskommelsen 

behöver ses över, göras mer klar och tydlig och därefter kan ett nytt förslag gå ut på 

remiss till de olika parterna för beslut.      

Beslutsunderlag 

 Arbetsutskottet 2020-01-14, BUNAU § 3 

 Tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning, 2019-12-16  

 Bilaga 1 – Genomgång av remiss ”Samverkan för barns och ungas bästa - 

överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra 

Götalandsregionen”  

 Bilaga 2 - Remiss – Samverkan för barns och ungas bästa - överenskommelse 

mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen, 2019-11-01 

Beslut delges 

Kommunstyrelsen 

Västra Götalands Regionen      
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 Dnr 2019-000471 611 

BUN § 6 Förändring i upptagningsområde för barn 

och elever till grundskola  

Beslut 

Förslaget till förändrat upptagningsområde för barn och elever till förskoleklass och 

grundskola, läsåret 2020/2021 – 2023/2024, återremitteras till förvaltningen. 

De socioekonomiska aspekterna måste beaktas i samband med elevfördelningen mellan 

Baggeboskolan och Häggetorpskolan. Det så kallade ”buffertområdet” får därmed inte 

utgöras av varken bostadsområdet Brittgården eller bostadsområdet Skattegården. 

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden fastställde i december 2018 upptagningsområden för barn 

och elever till förskoleklass/grundskola läsåret 2019/2020 – 2023/2024, för att säkerställa 

10 kapitlet 30 § i skollagen. Upptagningsområdena skulle gälla under fem år och revideras 

utifrån behov eller senast inför läsårsstarten 2024. 

Det löpande arbetet under läsåret 2019/2020 har nu visat på att beslutet om 

upptagningsområden måste revideras. Bostadsområdet Brittgården behöver vara ett 

”buffertområde” för att kunna hantera variation av antalet elever i respektive åldersgrupp 

och på bättre sätt möjliggöra rimliga grupp- och klasstorlekar för de två F-6 grundskolorna 

i tätorten. 

 

Förslag till förändrat upptagningsområde 

a) Tibro kommun delas upp i tre upptagningsområden med utgångspunkt i: 

 Baggeboskolan,  

 Häggetorpskolan och 

 Ransbergs skola 

 

b) Tibro tätort delas i två delar: 

 elever i bostadsområdet Brittgården hänvisas till Baggeboskolan eller  

till Häggetorpsskolan och 

 elever i bostadsområdet Skattegården hänvisas till Häggetorpskolan 

 

 

 

c) Tibro landsbygd delas i; 



 Sida 10 (18) 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2020-01-28  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 

 
 

 en sydlig del som hör till Baggeboskolan och  

 en nordlig del som hör till Ransbergs skola  

 

d) Elever i grundskolans senare år hänvisas alltid till Nyboskolan 

Kartan som beskriver upptagningsområden är reviderad utifrån detta förslag, där 

Brittgårdens bostadsområde är markerad med avvikande färg. 

Förslag till beslut under överläggningarna 

Förslag 1: Ärendet avgörs idag enligt arbetsutskottets förslag 2020-01-14 § 4 

Förslag 2: Micael Algotssons (C) förslag om återremiss till förvaltningen samt att det  

 så kallade ”buffertområdet” inte får utgöras av varken bostadsområdet  

 Brittgården eller bostadsområdet Skattegården 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att barn- och utbildningsnämnden 

bifaller förslag två.    

Beslutsunderlag 

 Arbetsutskottet 2020-01-14, BUNAU § 4 

 Tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning, 2020-01-08  

 Skolområden Tibro 2020.pdf  

 Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-11, BUN § 147  

Beslut delges 

Utvecklingsledare 

Rektorer grundskolan 

Handläggare barnomsorg 

Central administratör  

___________________ 
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 Dnr 2019-000484 61 

BUN § 7 F-6 och 7-9 enheter inom grundskolan i 

Tibro 

Beslut 

Från höstterminen 2020 ska det finnas tre årskurs F-6 skolor: Baggeboskolan, 

Häggetorpsskolan, Ransbergs skola och en årskurs 7-9 skola, Nyboskolan.  

Ärendet 

Kommunfullmäktige fattade den 20 juni 2016 beslut om nybyggnation av den första av två 

planerade skolor i centrala Tibro. Denna skola är blivande Baggeboskolan. Det finns inte 

något beslut om nybyggnation av ytterligare en grundskola i centrala Tibro. Vidare 

framgår av Kommunfullmäktiges beslut den 28/11 2016  

 att Skola 1, Skola 2 och Ransbergs skola tillsammans ska ha en kapacitet att 

inrymma samtliga elever i Tibro kommun i årskurs F-6, 

 att Ransbergs skola ska bli en F-6 skola.  

Barn & Utbildning föreslår nämnden en skolorganisation från hösten 2020 om tre F-6 

skolor: Baggeboskolan, Häggetorpsskolan, Ransbergs skola och en 7-9 skola, 

Nyboskolan eftersom fullmäktige inte har beslutat om en skola 2 i centrala Tibro.    

Beslutsunderlag 

 Arbetsutskottet 2020-01-14, BUNAU § 5 

 Tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning, 2010-01-08  

Beslut delges 

Barn & Utbildning  

___________________ 
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 Dnr 2018-000143 600 

BUN § 8 Uppföljning av barn- och utbildnings- 

nämndens mål 2019 

Beslut 

Uppföljningen av barn- och utbildningsnämnden mål för verksamhetsåret 2019 med 

tilldelade antal Tibrovapen godkänns och fastställs. 

Förvaltningen får i uppdrag att upprätta en handlingsplan för att öka måluppfyllelsen  

2020 för de mål som endast har tilldelats tre Tibrovapen – att redovisas till nämndens 

sammanträde den 28 april 2020.   

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden uppföljning av nämndens mål 2019: 

Verka för god kvalitet i förskolan när det gäller hur föräldrar upplever förskolans resultat utifrån 

barnets stimulans, trygghet, arbetsmiljö och hur förskolan ger tydlig information om barnets 

utveckling. 

 

Utveckla kvaliteten i grundskolan så att alla elever lämnar grundskolan med fullföljda studier med 

meritvärden minst lika höga eller högre som snittet inom grundskolan i Skaraborg. 

 

Verka för att Tibros ungdomar får en bra gymnasieutbildning och tar examen inom tre år med 

meritvärden minst lika höga eller högre som snittet inom gymnasium Skaraborg.  

 

Genom Kompetenscentrum verka för att minska arbetslösheten och öka utbildningsnivån i Tibro 

kommun.  

  

Beslutsunderlag 

 Arbetsutskottet 2020-01-14, BUNAU § 6 

 Tjänsteskrivelse Barn- och utbildning 2020-01-08  

Beslut delges 

Barn & Utbildning  
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 Dnr 2019-000474 04 

BUN § 9 Årsredovisning och bokslut 2019 för barn- 

och utbildningsnämnden 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämndens texter till kommunens årsredovisning 2019 godkänns.  

Slutgiltig beslutsformulering i rubricerat ärende sker först till barn- och utbildnings-

nämndens sammanträde den 25 februari 2020.  

Ärendet 

Lägesrapport kring barn- och utbildningsnämndens årsredovisning 2019 och nämndens 

texter till kommunens årsredovisning 2019.  

Bokslut 2019 redovisas i sin helhet vid nämndens sammanträde den 25 februari 2020.  

Beslutsunderlag 

 Arbetsutskottet 2020-01-14, BUNAU § 7 

 Tjänsteskrivelse, Barn & Utbildning, 2020-01-07 

 Barn- och utbildningsnämndens bidrag till kommunfullmäktiges mål 2019 

 Nämndsprioriterade mål 2019 

 Verksamhetsberättelse 2019 

Beslut delges 

Kommunledningskontoret, ekonomienheten  

___________________ 
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 Dnr 2020-000003 11 

BUN § 10 Fyllnadsval - ersättare i barn- och 

utbildningsnämndens arbetsutskott 

Beslut 

Micael Algotsson (C) hälsas välkommen tillbaka som ledamot i barn- och 

utbildningsnämnden.  

Micael Algotsson (C) utses till Anne-Marie Wahlströms (S) personliga ersättare i barns- 

och utbildningsnämndens arbetsutskott från och med 2020-01-28. 

Micael Algotsson (C) utses till att ingå i faddergruppen för Kompetenscenter.   

Ärendet 

Kommunfullmäktige har entledigat Jan Henningsson (C) från sitt uppdrag som ledamot i 

barn- och utbildningsnämnden. Micael Algotsson (C) har utsetts som ny ledamot i barn- 

och utbildningsnämnden. 

Jan Henningsson har varit personlig ersättare i barn- och utbildningsnämndens 

arbetsutskott, för Anne-Marie Wahlström (S). Nämnden har att utse ny ersättare i 

arbetsutskottet. Fyllnadsvalet gäller från och med 2019-12-16 – 2022-12-31.  

Barn- och utbildningsnämnden har även att utse vilken fadderverksamhet Micael 

Algotsson (C) ska ingå i. 

Beslutsunderlag 

 Arbetsutskottet 2020-01-14, BUNAU § 8 

 Tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning, 2020-01-03 

 Kommunfullmäktige 2019-12-16, KF § 175 

Beslut delges 

Berörda ledamöter 

Barn & Utbildning, central administratör  

___________________ 
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 Dnr 2020-000019 77 

BUN § 11 Folkhälsofrågor 2020 

Beslut 

Ärendet lämnas därhän då ingen information lämnas i ärendet.      

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden har en stående informations- och diskussionspunkt på 

nämndens dagordning kring folkhälsofrågor.  

Ansvarig är nämndens representant i folkhälsorådet.      

___________________ 
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 Dnr 2020-000020 79 

BUN § 12 Barnrättsfrågor 2020 

Beslut 

Lägesrapporten kring förvaltningens arbete/hantering kring att barnkonventionen blev lag 

2020 noteras.    

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden har en stående informations- och diskussionspunkt på 

nämndens dagordning kring barnrättsfrågor.  

Ansvarig är nämndens barnansvarig. 

 Skolchef lämnar en lägesrapport kring förvaltningens arbete/hantering kring att 

barnkonventionen blev lag 2020.   

___________________ 
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 Dnr 2020-000021 600 

BUN § 13 Fadderverksamheten 2020 

Beslut 

Vice ordförande rekommenderar nämndens ledamöter att redan nu kontakta respektive 

rektor för att boka upp lämpliga datum för fadderbesök under 2020.    

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden har en stående informations- och diskussionspunkt på 

nämndens dagordning kring den egna fadderverksamheten.  

Ansvariga är nämndens samtliga ledamöter.  

___________________ 
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 Dnr 2020-000001 000 

BUN § 14 Tillkommande information, rapporter och 

inbjudningar nummer 1, 2020 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott deltar vid skol- och utbildningskonferensen 

den 5 mars 2020, vid Lundbrunns kurort. Övrig information noteras.      

Ärendet 

Information under sammanträdet: 

a) Trygghets- och säkerhetsfrågor inom kommunen  

Kommunens säkerhetssamordnare svarar på frågor från arbetsutskottets ledamöter kring 

trygghets- och säkerhetsfrågor i kommunen generellt och vid kommunens skolenheter. 

Rutiner kring hantering av eventuellt uppkomna händelser och så vidare. 

b) PwC-rapport – Granskning av styrning och utveckling av utbildningen i 

grundskolan, Tibro 

Ärendet kommer upp på barn- och utbildningsnämndens dagordning till sammanträdet den 

25 februari 2020. 

c) Ekonomisk restriktivitet i Tibro kommun från och med 2020-01-01 

Beslut från kommunchef med tillhörande rutiner avseende anställningar och inköp. 

d) Medborgardialog på Skaraborgsnivå med Västra Götalandsregionen 

Arbetsutskottet har inom utsatt tid återkopplat med synpunkter på innehåll i rubricerat 

ärende till kommunens folkhälsostrateg. 

e) Ny YH-utbildning – produktionsteknik trä möbler och inredning   

Tekniska högskolan i Jönköpings har sökt och står för utbildningen. Del av denna 

utbildning kommer att ske i Tibro i TTC lokaler och sker i samarbete med trätekniskt 

centrum i Nässjö. Utbildningstiden är tre terminer lång och med start hösten 2020. 

f) Förändrad organisation inom Barn & Utbildning 

Lägesrapport kring förvaltningens arbete med en förändrad organisation. 

Organisationsskiss finns bifogad handlingarna. 

g) Skol- och utbildningskonferens, 5 mars, Lundsbrunns kurort 

Nämndens arbetsutskott önskar delta vid denna konferens med temat 

förändringsledarskap.  

 


